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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH 

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển: 

       1.1. Thông tin chung về công ty: 

 Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 

COLUSA - MILIKET 

 Tên giao dịch quốc tế : COLUSA-MILIKET FOODSTUFF JOINT STOCK 

COMPANY 

 

 Logo doanh nghiệp :  

 

 Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304517551 (Số cũ 

4103005179) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh 

cấp lần đầu ngày 23/08/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 

ngày 22/01/2013 

 Vốn điều lệ đăng ký : 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng) 

 Vốn điều lệ thực góp : 48.000.000.000 đồng (Bốn mươi tám tỷ đồng) 

 Địa chỉ : 1230 Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, 

Tp. Hồ Chí Minh 

 Số điện thoại : (08) 3896 6835 – 3897 9204 

 Số fax : (08) 3896 0013 

 Website : www.comifood.com 

 Email : colusa@comifood.com 

 Người đại diện theo pháp luật của công ty: Tổng Giám đốc – Ông Võ Văn Út 

 Năm trở thành công ty đại chúng: Năm 2012 

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:   

 Sản xuất, mua bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm chế biến mang nhãn hiệu 

Colusa và Miliket; 

 Mua bán vật tư, thiết bị nguyên liệu phục vụ sản xuất; 

 Chế biến lương thực, thực phẩm; 

 Mua bán hàng công nghệ phẩm, bách hóa, hương liệu, gia vị; 

 Sản xuất thùng carton, bao bì đóng gói các loại (không tái chế phế thải giấy, nhựa, kim 

loại, không chế biến gỗ); 

 Kinh doanh vận chuyển bằng ô tô, đường sông; 
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 Mua bán máy móc thiết bị cơ điện, gia công chi tiết máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

chế biến lương thực, thực phẩm; 

 Kinh doanh nhà, cho thuê văn phòng, nhà xưởng; 

 Mua bán xe ô tô, gắn máy, máy nổ, rượu bia, thuốc lá 

1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch 

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

- Mã chứng khoán: CMN 

- Tổng số lượng chứng khoán ĐKGD: 4.800.000 cổ phần 

- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật 

hoặc của TCĐKGD: Không có. 

- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ của người nước 

ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP 

ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng 

khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng 

dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Tại ngày chốt danh sách cổ đông 15/11/2016, số lượng cổ phần sở hữu của nhà 

đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0 cổ phần – tương ứng 0%. 

1.3.   Quá trình hình thành và phát triển 

Tiền thân Công Ty Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket là hai xí nghiệp “Xí Nghiệp 

Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm COLUSA” và “Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm 

Miliket”.  

Trong đó: Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm COLUSA thành lập năm 1972 

với tên gọi “Công Ty Sản Xuất Chế Biến Mì Ăn Liền SAFOCO – Sài Gòn Thực Phẩm”, 

sau ngày Miền Nam giải phóng, công ty được giao cho Công ty Lương Thực Thành Phố 

Hồ Chí Minh trực thuộc Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam quản lý với tên gọi Xí 

Nghiệp Chế Biến Lương Thực Thực Phẩm COLUSA. 

Xí nghiệp Lương Thực Thực Phẩm Miliket năm 1995 được sáp nhập từ hai cửa hàng 

Lương Thực Thủ Đức và Lương Thực Quận 5 (có từ năm 1985) thành Xí nghiệp Lương 

Thực Thực Phẩm Miliket. 

Đến tháng 04 năm 2004 để thực hiện việc cổ phần hóa, Tổng Công ty Lương Thực Miền 

Nam đã sáp nhập Xí nghiệp Chế biến Lương Thực Thực Phẩm Colusa và Xí nghiệp 

Lương Thực Thực Phẩm Miliket thành một và thống nhất lấy tên “Xí Nghiệp Chế Biến 

Lương Thực Thực Phẩm COLUSA - MILIKET”. 

Và từ ngày 13/04/2006 được chuyển thành Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm 

COLUSA – MILIKET theo Quyết định số 1078/QĐ/ BNN-ĐMDN ngày của Bộ Nông 
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nghiệp và Phát triển Nông Thôn về việc chuyển Xí nghiệp COLUSA – MILIKET (đơn 

vị hạch toán phụ thuộc Doanh nghiệp nhà nước) thành công ty cổ phần. 

Thực hiện cổ phần hóa, Công ty tổ chức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

vào ngày 09/06/2006, giá khởi điểm là 10.000 đồng, giá trúng cao nhất là 25.000 đồng, 

giá trúng thấp nhất 13.500 đồng, giá đấu thành công trung bình 15.051 đồng.  

Ngày 23/08/2006, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần theo 

Giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh số 4103005179 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. 

Hồ Chí Minh cấp lần đầu với vốn điều lệ là 48.000.000.000 (Bằng chữ: Bốn mươi tám 

tỷ đồng) 

Trụ sở và nhà máy của Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket toạ 

lạc tại địa chỉ 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM với tổng diện 

tích gần 20.000 m2 trong đó diện tích nhà xưởng chiếm 9.025m², diện tích khu vực văn 

phòng là 1.000m². 

Sản phẩm chính của Công ty các loại sản phẩm mì ăn liền, các loại sản phẩm ăn liền 

được chế biến từ gạo như phở, bún, hủ tíu, cháo, bột canh…với nhiều hương vị đáp ứng 

cho nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng.  

Quy trình chính của Công ty chuyên sản xuất các loại sản phẩm mì ăn liền, các loại sản 

phẩm ăn liền được chế biến từ gạo với các thương hiệu sản phẩm COLUSA và 

MILIKET đã quen thuộc nhiều năm với khách hàng.  

Hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty là 556 người. 

Hệ thống quản lý chất lượng 

Để thực hiện quản lý một cách hiệu quả, Công ty đã xây dựng các tiêu chuẩn quản lý và 

đã được chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng ISO sau: 

 ISO 9001: 2008 (Đang sửa đổi sang phiên bản 2015); 

 ISO 14001 chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường (Đang sửa đổi sang phiên 

bản 2015); 

 ISO 50001 chứng nhận về hệ thống quản lý năng lượng (là đơn vị đầu tiên trong 

nước được cấp giấy chứng nhận); 

 ISO 22000 chứng nhận tích hợp các hệ thống; 

 Haccp chương trình tiên quyết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

1.4. Quá trình tăng vốn  

 Kể từ khi Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần cho đến nay, Công ty 

chưa tăng vốn. 

 

 

 

 



CTCP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET      THÔNG TIN TÓM TẮT 

5 

 

2. Cơ cấu tổ chức công ty:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT 

P. TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

P. TỔNG GIÁM ĐỐC 

P. KẾ 

HOẠCH 

KINH 

DOANH 

P. TÀI 

CHÍNH 

KẾ 

TOÁN 

P. THỊ 

TRƯỜNG 

P. TỔ 

CHỨC 

HÀNH 

CHÁNH 

P. CÔNG 

NGHỆ & 

PTSP 

MỚI 

P. QUẢN 

LÝ SẢN 

XUẤT 

P. KỸ 

THUẬT 

ĐẦU TƯ 

XDCB 

PHÂN 

XƯỞNG 

SẢN 

XUẤT 
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Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc, 

v.v... 

Đại Hội đồng cổ đông 

Gồm tất cả cổ đông của Công ty, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công 

ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó có quyền bầu, 

bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Hội đồng quản trị  

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn 

quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi 

của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Các thành viên của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ  bỏ phiếu bầu ra 

Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện pháp luật của công ty. Hội đồng quản trị có 

quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc hay bất kỳ Cán bộ quản lý hoặc người đại diện 

nào của công ty nếu có cơ sở để Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của 

công ty. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm đó không được trái với các quyền theo hợp đồng của 

người bị bãi nhiệm (nếu có). 

Ban kiểm soát  

Là những người thay mặt cho các cổ đông kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban 

kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp 

trong điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty. 

Ban Tổng Giám Đốc  

Gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty. 

Tổng Giám đốc công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty; trực tiếp chịu 

trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động tác 

nghiệp hàng ngày của công ty và thi hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông, Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao. 

Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng 

Giám đốc phân công và ủy nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực của Công 

ty; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, cổ đông và pháp 

luật về các phần việc được phân công và ủy nhiệm. 

Các phòng Ban 

a. Phòng kế hoạch kinh doanh 

- Tham mưu cho Phó Tổng giám đốc kế hoạch phát triển thị trường; lập báo cáo 

về tình hình tiêu thụ từng mặt hang trên từng phân khúc thị trường để báo cáo 

cho Phó Tổng giám đốc. 

- Nghiên cứu, phân tích từng thị trường nhằm tìm ra sản phẩm thế mạnh để Công 

ty tập trung sản xuất và hạn chế sản xuất các sản phẩm có nhu cầu thấp. 
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- Lập báo cáo chi tiết về doanh số phát triển sản phẩm của từng khu vực, thị trường 

cho Giám đốc điều hành.  

b. Phòng thị trường 

- Nghiên cứu đặc điểm  như: cung cầu, văn hóa, của các thị trường nhằm tìm ra 

thị trường tiềm năng. 

- Lên kế hoạch, phân tích thị trường tiềm năng để xây dựng những chiến lược 

Marketing hỗn hợp nhằm đạt được chiến lược định vị thị trường của Công ty. 

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành về chiến lược quảng bá hình ảnh của Công 

ty trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao giá trị thương hiệu 

của Công ty. 

c. Phòng tài chính – kế toán 

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành trong công tác quản lý tài chính, đảm bảo 

cân đối được nguồn thu chi trong toàn bộ Công ty. 

- Phân tích kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn của công 

ty. 

- Đề xuất các biện pháp huy động và sử dụng nguồn vốn, các biện pháp quản lý 

có hiệu quả nhất. 

- Thực hiện các nhiệm vụ tài chính, kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, tổng hợp 

báo cáo định kỳ với các cơ quan chức năng. 

- Có trách nhiệm theo dõi, đối chiếu kịp thời công nợ; tích cực đôn đốc, thực hiện 

các biện pháp thu hồi  công nợ. Tham mưu, đề xuất Giám đốc điều hành có biện 

pháp xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, thu 

hồi công nợ; 

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành ban hành Quy chế quản lý nợ tại Công ty; 

Quyết định mức trích lập dự phòng hoặc xoá nợ theo quy định, tránh để phát 

sinh nợ xấu, nợ dây dưa kéo dài. 

d. Phòng Tổ chức – Hành chánh 

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành công tác tổ chức, cán bộ, nguồn lực, đào 

tạo, bảo hộ lao động, bảo vệ nội bộ, công tác hành chính quản trị và công tác  tổ 

chức bộ máy sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt cán bộ công 

ty. 

- Phối hợp với các đơn vị và các bộ phận có liên quan tổ chức và huấn luyện lực 

lượng phòng chống tai nạn, sự cố trong sản xuất phù hợp đặc điểm của Công ty, 

đơn vị. 

- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ theo quy định của pháp luật và Giám đốc Công 

ty giao. 

- Quản lý lao động, tiền lương cán bộ-công nhân viên. 
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- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, 

cho cán bộ, nhân viên và thi tay nghề công nhân toàn công ty. 

e. Phòng Công nghệ và phát triển sản phẩm mới 

- Nghiên cứu, đánh giá chất lượng từng sản phẩm; tìm hiểu, nắm bắt rõ đặc điểm 

từng sản phẩm để có phương thức sản xuất, bảo quản phù hợp; từ đó đề xuất các 

phương án sản xuất cho Phó Tổng Giám đốc. 

- Kết hợp với Phòng kế hoạch kinh doanh và phòng thị trường để nghiên cứu phát 

triển sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của thị trường mục tiêu.  

- Tập trung nghiên cứu nhu cầu của từng phân khúc thị trường để đưa ra công thức 

phù hợp cho sản phẩm mới. 

- Nghiên cứu các Bộ luật liên quan tới yêu cầu về chất lượng sản phẩm của từng 

nước để đảm bảo sản phẩm của Công ty đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà các 

thị trường mục tiêu quy định. 

f. Phòng kỹ thuật đầu tư XDCB 

- Tham mưu cho Phó Tổng Giám đốc về công tác đầu tư xây dựng xưởng, nhà 

máy mới để phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. 

- Kiểm tra, phân tích đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản cố định; đưa ra các giải 

pháp để nâng cao quá trình sản xuất như thanh lý TSCĐ cũ, không mang lại hiệu 

quả sản xuất cao; nghiên cứu và đầu tư mua mới thiết bị, dây chuyền sản xuất 

hiện đại… 

- Tìm hiểu, đánh giá dây chuyền tương tự tại doanh nghiệp đối thủ hoặc các nước 

phát triển trên thế giới nhằm tìm ra giải pháp đầu tư TSCĐ hiệu quả cho Công 

ty. 

g. Phòng Quản lý sản xuất 

- Phòng quản lý sản xuất bao gồm các phân xưởng sản xuất, các phòng ban quản 

lý liên quan. 

- Thực hiện sản xuất các sản phẩm theo kế hoạch đã đề ra; chịu trách nhiệm trước 

Phó Tổng giám đốc về kết quả do phân xưởng thực hiện. 

- Trực tiếp phân phối và điều hành nguồn nguyên vật liệu đầu vào và thành phẩm 

đầu ra. 
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3. Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, danh 

sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm. 

 Danh sách Cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ phần của công ty tại ngày 15/11/2016 

STT Tên cổ đông  Địa chỉ 
Số CP  

sở hữu 

Tỷ lệ sở 

hữu/VĐL 

1 
Tổng Công ty Lương thực 

Miền Nam 

42 Chu Mạnh Trinh Quận I  

TPHCM 
1.474.400  30,72% 

2 
Tổng Công ty Thuốc lá 

Việt Nam 
152 Trần Phú Quận 5 TPHCM 960.000  20,00% 

3 
Công ty TNHH TM&DV 

Mesa 

20 Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà 

Trưng Hà Nội  
963.600  20,08% 

4 Trịnh Việt Dũng 
47  Hàng Đào P.Hàng Đào 

Q.Hoàn Kiếm  Hà Nội 
466.100 9,71% 

Tổng cộng 3.864.100 80,51% 

Nguồn: DSCĐ chốt ngày 15/11/2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 

 Cổ đông sáng lập: Công ty hoạt động theo hình thức công ty cổ phần từ ngày 23/8/2006. 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, tính đến nay hạn chế của cổ đông sáng lập đã hết thời 

hạn. 

 Cơ cấu cổ đông tại ngày 15/11/2016 

STT Loại cổ đông Số lượng 
Số cổ phần sở 

hữu 
Giá trị (đồng) 

Tỷ lệ sở 

hữu 

I Cổ đông trong nước 186 4.800.000 48.000.000.000 100% 

1 Cá nhân 181 1.352.650 13.526.500.000 28,18% 

2 Tổ chức 5 3.447.350 34.473.500.000 71,82% 

II Cổ đông nước ngoài - - - - 

1 Cá nhân - - - - 

2 Tổ chức - - - - 

III Cổ phiếu quỹ - - - - 

Tổng cộng  186 4.800.000 48.000.000.000 100% 

Nguồn: DSCĐ chốt ngày 15/11/2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket  

4. Danh sách những công ty mẹ, công ty con của Colusa - Miliket, những công ty mà Colusa 

- Miliket đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối, những công ty nắm quyền kiểm 

soát hoặc cổ phần chi phối đối với Colusa - Miliket:  

Không có 
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5. Hoạt động kinh doanh 

5.1. Sản phẩm dịch vụ chính: 

Được thành lập từ trước năm 1975, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhãn hiệu mì ăn 

liền Colusa – Miliket tiếp tục được người tiêu dùng ưa thích, với gói mì giấy kraft và hình ảnh 

hai con tôm. Từ sự ưa thích đó mì ăn liền đã được người tiêu dùng thường gọi là Mì Tôm, do 

đó, nói đến mì tôm là nhớ đến mì có hình ảnh hai con tôm của hãng mì Colusa – Miliket. 

Với chỉ một vài sản phẩm mì ăn liền truyền thống từ thủa ban đầu, đến nay sản phẩm Colusa – 

Miliket đã được phát triển đa dạng hóa bao gồm trên 60 mặt hàng thực phẩm chế biến các loại, 

nhằm đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng.  

Hiện nay, với đội ngũ cán bộ chuyên viên và công nhân có chuyên môn kỹ thuật cao và nhiều 

năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất kinh doanh lương thực thực phẩm chế biến, Colusa – 

Miliket đã cung ứng cho thị trường người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu các mặt hàng chủ 

lực mì ăn liền, bao gồm nhiều mẫu mã, hương vị khác nhau mang đặc trưng của người Á Đông 

như : Gà, Tôm Cua, Heo, Bò, Vịt, Thập cẩm, Chay nấm, Tôm chua cay… 

Bên cạnh sản phẩm mì ăn liền truyền thống, sản phẩm Colusa – Miliket ngày càng trở nên 

phong phú hơn với các mặt hàng thực phẩm chế biến khác như : Miến , Bún, Phở, Hủ tiếu, cháo 

ăn liền…, và các mặt hàng gia vị như : Nước tương, tương ớt, bột canh, nước chấm thực vật,… 

Đặc biệt các loại sản phẩm này được sản xuất với nhiều hương vị khác nhau, đã hoàn toàn đáp 

ứng được nhu cầu về khẩu vị thị hiếu, tạo điều kiện phục vụ tốt hơn cho người tiêu dùng hiện 

tại và tiềm năng trong tương lai. 

Xác định chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu, từ năm 2001 Công ty đã xây dựng hoàn 

thiện tiêu chuẩn và thực hiện làm việc theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 do tổ 

chức BVQI (Tên gọi hiện nay la BVC) của Anh Quốc chứng nhận. Thực hiện các chương trình 

đầu tư mạnh cho sản xuất, hiện nay công ty đã nhập khẩu dây chuyền máy mới hiện đại theo 

công nghệ Nhật Bản với công suất 500.000 gói mì/ngày. 

Cùng với hệ thống phòng thí nghiệm, phòng kiểm nghiệm hiện đại, Công ty đã sản xuất ra nhiều 

sản phẩm mới với chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được khách hàng trong 

và ngoài nước tín nhiệm. 

Phát triển rộng khắp trên mọi miền đất nước, Colusa – Miliket có mạng lưới phân phối trên cả 

ba miền Bắc, Trung, Nam, với trên 200 Nhà phân phối đều tập trung hướng tới sự thỏa mãn 

khách hàng và người tiêu dùng trong cả nước. Ngoài ra, sản phẩm Colusa – Miliket cũng đã 

được xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như: Pháp, Úc, Mỹ, Đức, Nga, Ba Lan, Cộng hòa 

Czech, Lào, Campuchia, Samoa, vv.. 

Thương hiệu sản phẩm Colusa – Miliket đã được tặng thưởng nhiều huy chương vàng tại các 

kỳ hội chợ, triển lãm, liên tục nhiều năm liền được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt 

Nam chất lượng cao. Hai năm liền 2006 – 2007, thương hiệu Colusa – Miliket nằm trong danh 

sách 100 Thương Hiệu Mạnh – 100 Thương hiệu dẫn đầu, đạt danh hiệu thương hiệu nổi tiếng 

tại Việt Nam do nhà cung cấp thông tin chính thức AC Nieisen Việt Nam và Phòng Thương 

Mại & Công Nghiệp Việt Nam chứng nhận. 
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5.2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua các năm 

ĐVT: đồng 

Khoản mục 

Năm 2015 Năm 2016 

Giá trị  Tỷ trọng Giá trị  Tỷ trọng 

Doanh thu thuần bán 

thành phẩm 
473.716.282.132 99,29% 455.380.082.921 99,24% 

Doanh thu thuần cung 

cấp dịch vụ 
3.391.503.987 0,71% 3.494.519.924 0,76% 

Tổng doanh thu thuần 477.107.786.119 100% 458.874.602.845 100% 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket    

6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 - 2016 

6.1.  Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và 

2016 

 Kết quả hoạt động kinh doanh: 

ĐVT: đồng 

Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 % tăng giảm 

Tổng giá trị tài sản 185.281.371.325 196.768.316.480 6,20% 

Vốn chủ sở hữu 124.124.216.732 123.967.743.180 -0,13% 

Doanh thu thuần  477.107.786.119 458.874.602.845 -3,82% 

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 40.492.494.320 24.497.559.653 -39,50% 

Lợi nhuận khác 21.197.037 540.099.480 2.448% 

Lợi nhuận trước thuế 40.513.691.357 25.037.659.133 -38,20% 

Lợi nhuận sau thuế 31.144.157.482 19.695.088.940 -36,76% 

Giá trị sổ sách/ 1 cổ phiếu 

(Đồng/CP) 
25.859 25.827 -0,12% 
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Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 

6.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 

báo cáo: 

Năm 2016 tiếp tục là một năm đầy khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khi 

mà mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành ngày càng gay gắt. Năm qua, không chỉ 

các thương hiệu mạnh có sẵn trên thị trường mỳ gói Việt Nam tạo ra áp lực cạnh tranh lớn như 

Masan, Acecook…mà còn có sự xuất hiện và nổi lên nhanh chóng của Uniben – thương hiện “âm 

thầm” vượt thị phần Masan ở khu vực nông thôn trong nửa đầu năm 2016. Với sự xuất hiện của 

ngày càng nhiều các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh như Uniben và mọi nỗ lực của các 

thương hiệu lớn nhằm mở rộng thị phần trên thị trường vốn đã bão hòa đã khiến cho hoạt động tiêu 

thụ các sản phẩm đầu ra của Colusa – Miliket ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Khó 

khăn trong việc tìm kiếm đầu ra và các kênh phân phối cũ hoạt động không hiệu quả đã khiến cho 

lượng hàng tồn kho trong năm của Công ty tiếp tục gia tăng. 

Để đạt được mục tiêu đề ra trong bối cảnh thị trường tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, năm qua 

Công ty đã xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình Tổ bán hàng tại nhà phân phối tiềm năng 

khu vực phía Nam để phát huy vai trò chủ động thúc đẩy bán ra tại nhà phân phối. Đồng thời, 

xây dựng chương trình khuyến mại bằng sản phẩm cùng loại, chương trình khuyến mại tặng 

thêm bằng vật phẩm theo mùa bán hàng (tập học sinh, áo mưa, tô, bột ngọt, bột canh…), xây 

dựng các chương trình thưởng thúc đẩy bán ra: thưởng đạt chỉ tiêu, thưởng vượt chỉ tiêu, thưởng 

thêm khuyến khích đạt chỉ tiêu…đa dạng hơn hình thức khuyến mại cho đối tượng người bán 

và người tiêu dùng, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Tuy nhiên, trong tình hình các công ty 

cùng ngành cũng đều cố gắng tăng chương trình và khuyến mại để thu hút nguồn tiêu thụ, nên 

công ty chưa đạt được hiệu quả thúc đẩy tăng được sản lượng như mục tiêu đã đề ra, chỉ mới 

đạt kết quả giúp duy trì sản lượng nền của một số sản phẩm chủ lực, giúp nhà phân phối giảm 

được tồn kho và tạo động lực giúp nhà phân phối đeo đuổi duy trì sản lượng chỉ tiêu của Công 

ty. 

Trong công tác sản xuất, năm qua Công ty đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ định mức sản xuất 

nhằm đảm bảo thu hồi được thành phẩm đồng thời áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để giảm 

tiêu hao nguyên vật liệu nhưng vẫn giữ được chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, năm 2016 

Công ty việc lắp đặt thành công hệ thống nấu dầu chân không đã đưa vào sản xuất ổn định, hoạt 

động này đã góp phần nâng cao chất lượng gói dầu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không 

lây nhiễm chéo; bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ này không những giúp Công ty thu hồi 

thành phẩm với hiệu suất cao hơn mà còn giúp tiết giảm chi phí sử dụng năng lượng. 

Ngoài ra, trong năm 2016 Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, công tác thu chi, 

đảm bảo việc luân chuyển hiệu quả nguồn vốn đáp ứng nhu cầu tài chính cho mọi hoạt động 

sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty theo kế hoạch. 
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7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành 

 Vị thế của công ty trong ngành: 

STT 
THÔNG 

TIN 
COLUSA MILIEKT ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 

1 Thị phần 4% 

 Acecook: 40% 

 Asiafood: 15% 

 Masan: 15% 

 Các doanh nghiệp còn 

lại  chiếm 26% 

2 Điểm mạnh 

 Thương hiệu đã phát triển được 

hơn 40 năm 

 Mì Colusa Miliket tự hào là sản 

phẩm Việt đạt chất lượng cao 

 Mì giấy Kraft đang dẫn đầu thị 

trường chiếm 80% thị phần 

 Hệ thống NPP trải rộng khắp toàn 

quốc – 63 tỉnh thành 

 Sản phẩm đa dạng phong phú 

 Hệ thống dây chuyền sản xuất hiện 

đại 

 Áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc tế 

 Doanh nghiệp nước 

ngoài, vốn đầu tư mạnh 

 Phát triển mạnh về dòng 

mì Giấy bóng kiến, giá rẻ 

 Hệ thống NPP và thị 

trường phủ sản phẩm tốt 

 Sản phẩm đa dạng, phong 

phú 

 Hệ thống sản xuất hiện đại 

3 Điểm yếu 

 Chưa làm truyền thông tốt 

 Chưa phát triển được hết tiềm năng 

dòng sản phẩm giấy bóng kiến 

 Thương hiệu mới phát 

triển sau tại VN 

 

 Triển vọng phát triển của ngành: 

Nhận định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tới sẽ còn gặp nhiều khó 

khăn, các đơn vị lớn cùng ngành hàng sẽ có sự cạnh tranh lớn để dành thị phần phát triển sản 

lượng doanh số của mình. Do đó, để giữ vững sản lượng và phát triển được thị phần trên thị 

trường công ty phải tập trung tăng cường kinh phí cho công tác chăm sóc thị trường, các chính 

sách khuyến khích để tăng sản lượng doanh số. 
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8. Chính sách đối với người lao động 

8.1. Số lượng người lao động 

STT Chỉ tiêu 
Số lượng 

(31/12/2016) 

Tỷ trọng 

(%) 

 Phân theo trình độ lao động 556 100% 

1 - Đại học và trên đại học 54 9,71% 

2 - Cao đẳng 25 4,5% 

3 - Trung cấp 29 5,21% 

4 - Trình độ khác 448 80,58% 

Tổng cộng 556 100% 

Nguồn: CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 

8.2. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 

Ngoài các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo luật định Công ty cón có các chế độ bảo hiểm 

tai nạn 24/24, tiền ăn giữa ca, Hỗ trợ chi phí phúng điếu, mai táng. 

Hàng năm, căn cứ vào kết quả SXKD, được Đại hội đồng cổ đông trích lập Quỹ Phúc Lợi. Tổng 

Giám Đốc phối hợp cùng Công đòan bàn bạc thống nhất mức chi cụ thể trong các ngày Lễ, Tết 

cho NLĐ, quà cho con NLĐ đạt học sinh giỏi các cấp hoặc gia đình khó khăn và tham quan 

nghỉ mát. 

Đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ mùa vụ, hợp đồng khoán có thời hạn dưới 12 tháng, ngoài 

lương và tiền ăn giữa ca các khoản khác sẽ được giải quyết tùy theo khả năng của đơn vị. 

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người 

lao động Công ty chi khoản tiền thưởng lương tháng 13, ngoài khoản tiền thưởng lương tháng 

13 các khoản tiền khác Công ty chi để tạo điều kiện gắn bó của người lao động với Công ty 

trong thời gian công tác tiếp theo. 

Việc khen thưởng được thực hiện theo quy chế khen thưởng của Công ty, thưởng cho phong 

trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả công việc. Thưởng cho phong trào 

tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu so với định mức. Thuởng phong trào thi đua cho cá nhân, tập 

thể theo Nghị định 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng quy định. 

Theo yêu cầu SXKD, NSDLĐ công ty xây dựng kế hoạch xét chọn, bồi dưỡng, đào tạo, nâng 

cao trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho NLĐ ưu tiên xét chọn những 

người nhiệt tình, công tác hiệu quả cao. Đối tượng được đưa đi học phải hoàn tất chương trình 

đồng thời phải bảo đảm công việc được giao. 

Trường hợp cá nhân bỏ học, không đạt kết quả hoặc không làm  việc tại công ty ít nhất 02 (hai) 

năm sau khi được đào tạo, thì phải đền bù toàn bộ chi phí đào tạo, tiền lương, thưởng trong thời 
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gian đào tạo và những thiệt hại lại do cá nhân đảm đương công việc gây ra cho Công ty trong 

05 (năm) năm (trừ trường hợp bất khả kháng).  

Hàng năm Công ty tổ chức học nâng cao tay nghề cho công nhân kỹ thuật đến hạn nâng lương 

và tổ chức xét nâng lương cho NLĐ theo đúng quy định. 

 Mức lương bình quân  

Thời gian Mức lương bình quân (Đồng/người/tháng) 

Năm 2013 6.800.000 

Năm 2014 7.000.000 

Năm 2015 7.200.000 

Năm 2016 7.000.000 

9. Chính sách cổ tức 

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi 

nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng trên 

cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa 

qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện 

hành. Ngoài ra, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở 

rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý. Trong những 

năm qua, Công ty thực hiện chi trả cổ tức như sau: 

STT Năm Tỷ lệ chi trả cổ tức Hình thức chi trả 

1 2013 35% Tiền mặt 

2 2014 30% Tiền mặt 

3 2015 30% Tiền mặt 

4 2016 25% 
Tiền mặt ( Công ty chưa thực 

hiện chi trả cổ tức năm 2016) 

Nguồn: CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket 

10. Tình hình hoạt động tài chính 

10.1. Các chỉ tiêu cơ bản  

Trích khấu hao TSCĐ  

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được tính theo thời 

gian khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.  

Theo đó, thời gian khấu hao được ước tính cụ thể như sau: 
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Loại tài sản Thời gian khấu hao (năm) 

Nhà cửa, vật kiến trúc 03 –25  

Máy móc, thiết bị 05 – 12 

Phương tiện vận tải 06 – 10 

Thiết bị, dụng cụ quản lý 05 – 10 

Quyền sử dụng đất 37 – 45 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 

Thanh toán các khoản nợ đến hạn: 

Công ty thực hiện tốt việc thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ.  

Các khoản phải nộp theo luật định  

Công ty thực hiện tốt các khoản phải nộp đúng theo luật định: 

ĐVT: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.790.458.321 3.897.347.306 

Thuế GTGT đầu ra 1.838.892.876 1.204.755.364 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.649.533.875 2.460.772.939 

Thuế thu nhập cá nhân 135.830.228 230.479.403 

Thuế tài nguyên 553.080 1.339.600 

Thuế nhà đất, tiền thuế đất -1.519.248.514 - 

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 165.648.262 - 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket 

Trích lập các quỹ theo luật định: 

Công ty thực hiện tốt việc trích lập quỹ đúng theo điều lệ công ty và theo luật định: 

Đơn vị tính: đồng 

Các quỹ của Công ty 31/12/2015 31/12/2016 

Quỹ đầu tư phát triển 5.626.857.482 8.673.135.017 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.720 569.392 8.041.890.314 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 

Tổng dư nợ vay: Công ty không vay nợ 
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Tình hình công nợ hiện nay (tổng số nợ phải thu, tổng số nợ phải trả): 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 

Các khoản phải thu ngắn hạn 20.337.061.073 17.544.026.071 

Phải thu ngắn hạn của khách hàng 17.111.375.088 14.555.937.475 

Trả trước cho người bán ngắn hạn 1.918.295.800 1.078.927.040 

Phải thu ngắn hạn khác 1.349.907.990 1.951.679.361 

Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -42.517.805 -42.517.805 

Các khoản phải thu dài hạn 0 0 

Tổng cộng 20.337.061.073 17.544.026.071 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket 

Các khoản phải trả 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục 31/12/2015 31/12/2016 

Nợ ngắn hạn 61.157.154.593 72.800.573.300 

Phải trả người bán ngắn hạn 20.335.317.005 28.591.483.429 

Người mua trả tiền trước ngắn hạn 755.956.957 1.060.209.974 

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 5.790.458.321 3.897.347.306 

Phải trả người lao động 18.375.288.978 21.771.601.300 

Chi phí phải trả ngắn hạn 7.131.878.034 7.819.486.337 

Phải trả ngắn hạn khác 1.047.685.906 1.618.554.640 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi 7.720.569.392 8.041.890.314 

Nợ dài hạn - - 

Tổng cộng 61.157.154.593 72.800.573.300 

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket 
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10.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu: 

Các chỉ tiêu Đơn vị 2015 2016 

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán    

 Hệ số thanh toán ngắn hạn: 

TSLĐ/Nợ ngắn hạn 
Lần 2,51 2,25 

 Hệ số thanh toán nhanh: 

TSLĐ - Hàng tồn kho 

 Nợ ngắn hạn 

Lần 2,18 1,93 

Chỉ tiêu về cơ cấu vốn    

 Hệ số Nợ/Tổng tài sản % 33,01 37,00 

 Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu % 49,27 58,73 

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động    

 Vòng quay hàng tồn kho:    

Giá vốn hàng bán 

Hàng tồn kho bình quân 
Lần 17,18 15,57 

 Doanh thu thuần/Tổng tài sản BQ Lần 2,57 2,40 

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời    

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh 

thu  thuần 
% 6,53 4,29 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ 

sở hữu BQ 
% 25,09 15,88 

 Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài 

sản BQ 
% 16,81 10,31 

 Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh 

doanh/Doanh thu thuần 
% 8,49 5,34 

 Nguồn:  BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket 
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11. Tài sản  

Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2016 như sau:  

ĐVT: đồng 

STT Chỉ tiêu Nguyên giá GTCL %GTCL/NG 

1 Tài sản cố định hữu hình 102.796.739.217 32.947.592.092 32,05% 

1.1 Nhà cửa và vật kiến trúc 25.632.114.056 6.610.660.057 25,79% 

1.2 Máy móc thiết bị 64.183.930.227 20.882.072.411 32,54% 

1.3 
Phương tiên vận tải, truyền 

dẫn 
11.796.774.079 5.276.269.327 44,73% 

1.4 Thiết bị, dụng cụ quản lý 1.183.920.855 178.590.297 15,08% 

2 Tài sản cố định vô hình - - - 

Tổng cộng 102.796.739.217 32.947.592.092 32,05% 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 

 

Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang 

ĐVT: đồng 

STT 

Chỉ tiêu  

Chi phí xây dựng cơ bản dở 

dang 

31/12/2015 31/12/2016 

1 
Hệ thống PCCC tại Trần Văn 

Kiểu 
210.753.067 210.753.067 

Tổng cộng 210.753.067 210.753.067 

Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2016 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket 

12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu (*) 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

2016 

Kế hoạch năm 2017  
Kế hoạch năm 

2018 (*) 

Giá trị 
% tăng 

giảm  

Giá 

trị 

% 

tăng 

giảm 

1 Vốn điều lệ 
Triệu 

đồng 
48.000 48.000 - - - 

2 
Doanh thu 

thuần  

Triệu 

đồng 
458.875 575.000 25,31% - - 
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3 
Lợi nhuận sau 

thuế  

Triệu 

đồng 
19.695 22.400 13,73% - - 

4 

Tỷ lệ lợi nhuận 

sau thuế/Doanh 

thu thuần 

% 4,29% 3,90% - - - 

5 

Tỷ lệ lợi nhuận 

sau thuế/Vốn 

điều lệ 

% 41,03% 46,67% - - - 

6 Cổ tức % 25% 25% -  - 

Nguồn: NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa - Miliket 

(*) Công ty chưa có kế hoạch năm 2018 

Các phương án thực hiện để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên 

 Tập trung cao nhất cho mục tiêu bán hàng, thúc đẩy tăng sản lượng bán ra đạt chỉ tiêu kế 

hoạch năm, từ đó phát triển tăng trưởng được thị phần. 

 Thực hiện chương trình củng cố mạnh thị trường khu vực phía Nam 

 Xây dựng chương trình bán hàng giá cạnh tranh tốt nhất trên cơ sở giá thành để tăng được 

sản lượng và đảm bảo hiệu quả. 

 Đánh giá hệ thống phân phối: sàng lọc, củng cố, mở mới đạt hiệu quả tăng trưởng bền 

vững. 

 Củng cố đội ngũ nhân viên thị trường, thành lập tổ bán hàng ở hệ thống nhà phân phối, 

điều chỉnh lương nhân viên thị trường phù hợp với hệ thống chung các đơn vị cùng ngành 

hàng. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thị trường qua hệ thống thiết bị định vị đã được trang 

bị. 

 Tiếp tục thực hiện chương trình củng cố thị trường Miền Bắc ổn định và phát triển: Mở 

rộng hệ thống phân phối tại các tỉnh khu vực phía Bắc, củng cố tăng doanh số đối với các 

nhà phân phối có doanh số còn thấp, bổ sung cán bộ phụ trách thị trường, nhân viên bán 

hàng chăm sóc tốt và phát triển tăng độ bao phủ thị trường. 

 Thực hiện các hoàn chỉnh các hạng mục đầu tư tự động hóa theo kế hoạch và tiếp tục đầu 

tư hệ thống máy đóng gói nêm công xuất lớn, nghiên cứu hệ thống chứa và trộn bột bằng 

silo để giảm nhân lực, tăng thu hồi nhằm đảm bảo giá thành sản phẩm. 

 Duy trì thực hiện tốt công tác quản lý định mức sản xuất, công tác tiết kiệm nguyên vật tư 

sử dụng trong sản xuất, giảm hư hao bao bì trong quá trình đóng gói. Sử dụng điện, nước 

hiệu quả. 

 Duy trì tốt hệ thống quản lý tích hợp và nghiêm túc thực hiện các qui định HACCP, đảm 

bảo công tác ATVSTP ở các phân xưởng, không để xảy ra sản phẩm không đảm bảo 

ATVSTP. 
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 Thực hiện tốt công tác quản lý tài chánh, công tác thu chi, đảm bảo việc luân chuyển hiệu 

quả nguồn vốn. Theo dõi, giám sát chặt công nợ, hàng hóa bán theo kế hoạch đảm bảo 

không để phát sinh công nợ tồn đọng. 

 Cập nhật, phân tích thường xuyên tình hình giá cả nguyên vật liệu, các chi phí sản xuất để 

đảm bảo giá thành đủ sức cạnh tranh hiệu quả. 

13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch 

(thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất…) 

Không có 

14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh 

14.1. Các mục tiêu chủ yếu của công ty: 

Huy động và sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình tổ chức họat động kinh 

doanh và các lĩnh vực khác, không ngừng phát triển các ngành nghề kinh doanh của Công 

ty nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tăng cổ tức cho các cổ đông; cải thiện điều kiện làm việc và 

nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà 

nước; và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh, bền vững. 

14.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn: 

 Từng bước mở rộng thị trường và quy mô hoạt động và sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm 

dịch vụ. 

 Khai thác hết lợi thế của doanh nghiệp, tăng tính hiệu quả đảm bảo phát triển bền vững, 

ổn định và lâu dài cho doanh nghiệp. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị, công cụ dụng cụ, 

phương tiện vận tải. Nguồn đầu tư được trích từ quỹ đầu tư phát triển nếu thiếu lấy từ vốn 

kinh doanh của Công ty. 

Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty 

Không có 
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II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Hội đồng quản trị 

 Danh sách thành viên HĐQT 

STT Họ tên Chức danh Ghi chú 

1 Trần Bảy Chủ tịch TV HĐQT Không Điều hành 

2 Lưu Thị Tuyết Mai Phó Chủ tịch TV HĐQT Không Điều hành 

3 Trịnh Việt Dũng Thành viên TV HĐQT Không Điều hành 

4 Trịnh Trung Hiếu Thành viên TV HĐQT Không Điều hành 

5 Phạm Văn Ẩn Thành viên TV HĐQT Không Điều hành 

 Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT: 

Ông TRẦN BẢY – Chủ tịch Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Quảng Nam 

Ngày/tháng/năm sinh 10/12/1960 Địa chỉ thường trú 55/12 Nguyễn Thượng Hiền, P.5, Q. 

Bình Thạnh 

Nơi sinh Quảng Nam Điện thoại cơ quan 38370093 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 020881092 Cấp ngày 30/10/2001 tại CA TP. 

HCM 

Trình độ học vấn Đại học 

Quá trình công tác: 

- Năm 1982 – 1989: Cán bộ Phòng Kinh Doanh Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 

- Năm 1989 – 1997: PP. Kế hoạch Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 

- Năm 1997 – 2007: Trưởng phòng kinh doanh Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 

- Năm 2007 – nay: Trưởng phòng kế hoạch chiến lược Tổng Công ty Lương thực Miền Nam 

- Năm 2012 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Bao Bì Bình Tân 

- Năm 2013 – 2015: Uỷ viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực thực Phẩm Colusa – 

Miliket 

- năm 2013 – nay: Uỷ viên HĐQT công ty XNK Nông sản Thực Phẩm An Giang 

- Năm 2014 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang 

 - Năm 2015 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket 
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Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực thực 

Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác - Trưởng phòng kế hoạch chiến lược Tổng Công ty 

Lương thực Miền Nam 

- CT HĐQT Công ty Cổ Phần Bao Bì Bình Tân 

- CT HĐQT Công ty Cổ Phần Bao Bì Tiền Giang 

- UV HĐQT Cty XNK Nông Sản Thực Phảm An 

Giang 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Tổng 

Công Ty lương thực Miền Nam 

960.480 cổ phần – 20,01% VĐL 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  Không 

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

Không 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Bà LƯU THỊ TUYẾT MAI - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 

Giới tính Nữ Quê quán Bình định 

Ngày/tháng/năm sinh 16/10/1965 Địa chỉ thường trú Villa K2 số 36 Thảo Điền, Khu BT CC 

An Phú, Phường Thảo Điền, Q2, TP. 

HCM 

Nơi sinh Gia Lai Điện thoại cơ quan 08 - 39311039 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 230479167 Cấp ngày 12/06/2006 tại CA Gia Lai 

Trình độ học vấn Đại Học 

Quá trình công tác: 

Năm 1996 đến nay: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa 

Năm 2013 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực 

thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Dịch vụ và Thương 

mại Mesa 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  16.700 cổ phần – 0,35% VĐL 

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

+ Lưu Thị Tuyết Hương (Chị). CMND: 012730336. 

Số cổ phần sở hữu: 55.200 cổ phiếu – 1,15% VĐL 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Ông TRỊNH TRUNG HIẾU – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Thanh Hoá 

Ngày/tháng/năm sinh 28/02/1974 Địa chỉ thường trú Số 3 Ngõ 126 Hoàng Hoa Thám, Thuỵ 

Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 

Nơi sinh Thanh Hoá Điện thoại cơ quan  

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 012214652 Cấp ngày 31/7/2008 tại CA Hà Nội 

Trình độ học vấn Thạc sỹ quản trị kinh doanh - HELP University College, Cử nhân Kinh tế - 

ĐH Kinh tế quốc dân, Kỹ sư điện - ĐH kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên 

Quá trình công tác: 

1997 - 2000: Kỹ sư điện – Nhà máy bánh quy cao cấp Hữu Nghị - Công ty Thực Phẩm Miền Bắc 

2000 – 2007: Phó Giám Đốc Nhà máy bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị - Công ty Thực Phẩm Miền Bắc 

2007 – 2008: Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 

2008 – 2009: Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị 

2009 – đến nay: Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 

2011 – 04/2015: Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – giữ chức vụ 

UV HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị  

04/2015 – 05/2016: Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – giữ chức 

vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 

06/2016 đến nay: Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam – giữ chức 

vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 

2015 đến nay: Người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty Thuốc Lá Việt Nam - giữ chức vụ 

UVHĐQT Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực 

thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu 

Nghị 

- Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Hữu Nghị 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Tổng 

Công ty Thuốc lá Việt Nam 

960.000 cổ phiếu – 20% VĐL 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  Không 
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Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

Không 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Ông  TRỊNH VIỆT DŨNG  - Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Hà Nội 

Ngày/tháng/năm sinh 15/02/1958 Địa chỉ thường trú 47 Hàng Đào - Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Nơi sinh Hà Nội Điện thoại 0932340878 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 10/10 

Dân tộc Kinh CMND số 012275667 Cấp ngày 26/06/2013 tại CA Hà Nội 

Trình độ học vấn Tiến sĩ Kỹ thuật 

Quá trình công tác: 

- 1975 - 1980: Học tại Đại học Bách khoa Hà nội 

- 1984 - 1987: Công tác tại Viện kỹ thuật nhiệt đới – Viện khoa học và công nghệ Việt Nam 

- 1988 - 1999: Làm nghiên cứu sinh tại Cộng Hòa Séc 

- 1999 - nay  : Làm kinh doanh tại Cộng Hòa Séc – Nguyên là chủ tịch Hội doanh nghiệp 

Việt Nam tại Cộng Hòa Séc  

- 2008 - 2015: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển công nghệ cao VINASHIN 

- 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc 

- 2007 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm 

Colusa – Miliket. 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực 

thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Phát triển hạ tầng 

Vĩnh Phúc 

- Làm kinh doanh tại Cộng Hòa Séc 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  466.100 cổ phiếu – 9,71% VĐL 

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

Không 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Ông PHẠM VĂN ẨN – Thành viên Hội đồng Quản trị  

Giới tính Nam Quê quán Đồng Nai 

Ngày/tháng/năm sinh 31/5/1964 Địa chỉ thường trú 17B Đuòng 19, P. Bình Trưng Tây, 

Quận 2, TPHCM 

Nơi sinh TPHCM Điện thoại cơ quan 38370094 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số: 020810568 Cấp ngày: 02/11/2005, tại CA HCM 

Trình độ học vấn Cử nhân kinh tế 

Quá trình công tác: 

1984 – 1986: CB Kiến thiết kinh tế- Phòng Tài chính huyện Nhà Bè, TPHCM. 

1986 – 1989: Đi NVQS tại Trung đoàn 136, Bộ TL Thông tin – Campuchia. 

1989 – 2002: Nhân viên kế toán kho hàng, Công ty XNK Nông sản III- Bộ NN. 

2002 – 2005: Nhân viên QL Kho, CQVP Tổng công ty Lương thực miền Nam. 

2005 – 2014: Chuyên viên Phòng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam. 

2014 – nay: Phó phòng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam. 

2016 – nay: Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Lương Thực 

thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Phó phòng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền 

Nam 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Tổng 

Công Ty lương thực Miền Nam 

513.920 cổ phiếu – 10,71% VĐL 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  Không có 

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

Không có 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không có 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Ban kiểm soát 

 Danh sách thành viên BKS 

STT Họ tên Chức danh 

1 Võ Thị Thịnh Trưởng ban 

2 Nguyễn Như Khoa Thành viên 

3 Nguyễn Thế Long Thành viên 

 Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát: 

BÀ VÕ THỊ THỊNH  - Trưởng Ban Kiểm Soát  

Giới tính NỮ Quê quán Đà Nẵng 

Ngày/tháng/năm sinh 20/04/1970 Địa chỉ thường trú 685/30/27 XVNT,  phường 26, quận 

Bình Thạnh, TP.HCM 

Nơi sinh Thái Bình Điện thoại cơ quan 08 39311039 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 022312509 Cấp ngày: 19/12/2013 tại CA. TP.HCM 

Trình độ học vấn 12/12 

Quá trình công tác: 

1991- 3/2002: Thanh tra viên Thanh tra Sở Tài Chính TP.HCM. 

4/2002- 10/2008: Trưởng ban QLDA thuộc Công ty Đầu tư và Xây dựng TNXP. 

11/2008- nay: Giám đốc pháp lý Công ty CP Thạnh Mỹ Lợi. 

2016 – nay: Trưởng Ban kiểm soát CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket. 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Trưởng Ban kiểm soát CTCP Lương Thực thực Phẩm 

Colusa – Miliket. 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Giám đốc pháp lý Công ty CP Thạnh Mỹ Lợi 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  Không 

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

Không 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 
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Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Ông NGUYỄN NHƯ KHOA – Kiểm soát viên 

Giới tính Nam Quê quán Xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, Long 

An 

Ngày/tháng/năm 

sinh 

01/05/197

6 

Địa chỉ thường trú 60 Châu Văn Giác, P4, Tân An, Long 

An 

Nơi sinh Long An Điện thoại cơ quan 38370094 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 

300828080 

Cấp ngày 26/01/2007 tại CA Long 

An 

Trình độ học vấn 12/12 

Quá trình công tác: 

1999 - 2003: Chuyên viên Phòng Tài vụ Công ty KDCB Mì màu 

2003 – 2016: Chuyên Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lương thực miền Nam 

Từ tháng 04/2011 – tháng 04/2016: Trưởng BKS Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ 

Từ tháng 04/2016 – Nay: Kiểm soát viên Công ty CP Lương thực Nam Trung Bộ 

Từ tháng 04/2015 – Nay: Kiểm soát viên Công ty CP Lương thực thực phẩm Vĩnh Long 

Từ tháng 3/2017 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bao Bì Bình Tây 

2008 – Nay: Kiểm soát viên Công ty CP Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket 

Từ tháng 10/2016 – Nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Bột mì Bình An 

Từ tháng 10/2016 – Nay: Chuyên viên Phòng Tổ chức Tổng công ty Lương thực miền Nam 

Chức vụ công tác hiện nay tại 

Công ty 

Thành viên Ban kiểm soát CTCP Lương Thực thực 

Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ 

chức khác 

- Thành viên HĐQT Công ty CP Bột mì Bình An 

- Thành viên HĐQT Công ty CP Bao Bì Bình Tây 

- Kiểm soát viên Công ty CP Lương thực Nam 

Trung Bộ 

- Kiểm soát viên Công ty CP LTTP Vĩnh Long 

- Chuyên viên Phòng Tổ chức Tổng công ty Lương 

thực miền Nam  

Số cổ phần đại diện vốn góp của 

Nhà nước 

Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  Không 
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Số cổ phần sở hữu của những 

người liên quan  

Không 

Các khoản nợ đối với Công ty 

(nếu có) 

Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích 

Công ty 

Không 
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Ông NGUYỄN THẾ LONG – Kiểm soát viên 

Giới tính Nam Quê quán Thái Bình 

Ngày/tháng/năm sinh 03/10/1980 Địa chỉ thường trú 254/12 Nguyễn Oanh, P.17, Q.Gò Vấp, 

TP.HCM 

Nơi sinh Thái Bình Điện thoại cơ quan  

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 024933142  Cấp ngày 09/04/2008 tại CA TP.HCM 

Trình độ học vấn 12/12 

Quá trình công tác: 

01/2003 - 02/2005: Kế toán viên Công ty Kỹ thuật xây dựng và Vật liệu xây dựng (COTEC) – Tổng 

công ty Xây dựng số 1 (FICO), Bộ Xây dựng. 

03/2005 - 08/2006: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp bê tông Hồng Hà. 

08/2003 - 12/2009: Nhân viên kế toán, tài chính Văn phòng đại diện Jowat (Thailand) Co., Ltd tại 

TP.HCM 

07/2008 - 08/2010: Kiêm kế toán tổng hợp Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tiến Tín 

10/2010 – nay: Chuyên viên tài chính Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam 

2016 – nay: Kiểm soát viên CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Kiểm soát viên CTCP Lương Thực 

thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Chuyên viên tài chính Tổng công ty 

Thuốc lá Việt Nam 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  Không 

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan  Không 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty  Không 
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Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý: 

 Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc 

STT Họ tên Chức danh 

1 Võ Văn Út Tổng Giám đốc 

2 Ngô Ngọc Vinh Phó Tổng Giám đốc 

3 Nguyễn Anh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 

4 Nguyễn Thị Mai Hương  Kế toán trưởng 

 Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc 

Ông VÕ VĂN ÚT  -  Tổng Giám Đốc 

Giới tính Nam Quê quán Tây Ninh 

Ngày/tháng/năm sinh 08/01/1953 Địa chỉ thường trú 703 Đường 3/2, P.6, Q.10, TP. HCM 

Nơi sinh Tây Ninh Điện thoại cơ quan  

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 020125684 Cấp ngày 29/09/2006 tại CA TP. HCM 

Trình độ học vấn Trung cấp 

Quá trình công tác: 

- Năm 1977 đến năm 1988 : Phó phòng LTTP Sở Lương Thực 

- Năm 1988 đến năm 1993 : Cửa hàng trưởng cửa hàng Lương thực Q.10 

- Năm 1993 đến năm 1999 : Cửa hàng trưởng, Giám Đốc XN LTTP Safoco 

- Năm 1999 đến năm 2002: Phó Giám đốc Công ty Lương Thực TP. 

- Năm 2002 đến năm 2006: Giám đốc Công ty Bột mì Bình Đông 

- Năm 2006: Quyền chánh văn phòng Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam 

- Từ năm 2006 đến 2013  : Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc CTCP LTTP Colusa – Miliket 

- Từ năm 2013 đến nay: Tổng Giám đốc CTCP LTTP Colusa – Miliket 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực 

Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Không 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  Không 

Số cổ phần sở hữu của những người liên quan  Không 
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Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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q 

Ông NGÔ NGỌC VINH - Phó Tổng Giám Đốc  

Giới tính Nam Quê quán TP HCM 

Ngày/tháng/năm sinh 15-06-1958 Địa chỉ thường trú 37 đường 2 KP 2 P Bình Thọ Q, Thủ 

đức TP Hồ Chí Minh 

Nơi sinh TP HCM Điện thoại cơ quan (08)  38968541 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 020264218 Cấp ngày 18-10-2014 tại CA TP HCM 

Trình độ học vấn Đại học 

Quá trình công tác: 

1989 – 1995: nhân viên phòng kỹ thuật Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm Colusa, Công 

ty Lương thực TP.HCM 

1995 – 2000: Phó phòng Kỹ thuật Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm Colusa, Công ty 

Lương thực TP.HCM 

2000 – 2004: Quản đốc phân xưởng Xí nghiệp Colusa-Miliket, Công ty Lương thực TP.HCM 

2004 – 2013: Trưởng phòng kỹ thuật đầu tư công nghệ sản xuất XDCB CTCP Lương Thực thực 

Phẩm Colusa – Miliket 

2013 – nay: Phó Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực Phẩm Colusa – Miliket 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực Phẩm 

Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Không 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  3.100 cổ phiếu – 0,06% VĐL 

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Ông  NGUYỄN ANH TUẤN - Phó Tổng Giám Đốc 

Giới tính Nam Quê quán Hưng Yên 

Ngày/tháng/năm sinh 19/08/1963 Địa chỉ thường trú 58/23/1, Tân Lập 1, Khu phố 3, Phường 

Hiệp Phú, Quận 9, TP.HCM 

Nơi sinh TP.HCM Điện thoại cơ quan (08) 38979550 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa Đại học 

Dân tộc Kinh CMND số: 021365948 Cấp ngày 11/11/2005 tại CA TP.HCM 

Trình độ học vấn Đại học 

Quá trình công tác: 

1986-1991: Xí nghiệp Bao bì Mỹ Thuật, Công ty Bột giặt Miền Nam 

1991-2004: Xí nghiệp Chế biến Lương thực Thực phẩm Colusa, Công ty Lương thực TP.HCM 

2004-2006: Xí nghiệp Colusa-Miliket, Công ty Lương thực TP.HCM 

2006-Hiện nay: Công ty Cổ Phần Lương thực Thực phẩm Colusa-Miliket 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Phó Tổng Giám Đốc CTCP Lương Thực thực Phẩm 

Colusa – Miliket 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Không 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 

15/11/2016 

Không 

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

Không 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty Không 
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Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Kế Toán Trưởng  

Giới tính Nữ Quê quán Long An 

Ngày/tháng/năm sinh 09/11/1977 Địa chỉ thường trú Tp. Hồ Chí Minh 

Nơi sinh Long an Điện thoại cơ quan 38969763 

Quốc tịch Việt Nam Trình độ văn hóa 12/12 

Dân tộc Kinh CMND số 022859051 Cấp ngày 25/9/1977 tại CA TP. HCM 

Trình độ học vấn Đại học 

Quá trình công tác: 

- Năm 2002 đến 2004: XN CBLTTP Colusa – Miliket _ nhân viên P. TCKT 

- Năm 2004 đến 2006: XN Colusa – Miliket _ Phó phòng TCKT 

- Năm 2006 đến nay: Công ty LTTP Colusa – Miliket _ Kế Toán Trưởng 

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Kế toán trưởng 

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác Không 

Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước Không 

Số cổ phần sở hữu cá nhân  100 cổ phiếu  

Số cổ phần sở hữu của những người liên 

quan  

Không 

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có) Không 

Thù lao Theo quy định của Công ty 

Các khoản lợi ích khác (nếu có) Không 

Hành vi vi phạm pháp luật Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty  Không 
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Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty:  

- Công ty có kế hoạch sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của mình tuân thủ 

theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 và Luật Doanh nghiệp số 

68/2014/QH13 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất. 

- Bà Võ Thị Thịnh hiện đang nắm giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty nhưng  

chưa có chuyên môn về kế toán, Công ty cam kết trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 

gần nhất sẽ tổ chức bầu lại Ban kiểm soát để phù hợp với quy định của Thông tư số 

121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ 

Công ty. 

- Hội đồng quản trị yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế 

hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt để Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng 

lao năng suất lao động, giảm chi phí. 

- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD 

thông qua các thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công. 

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các 

bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài 

chính 

- Kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ 

phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường 

- Quản lý và sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động trên cơ sở khối lượng công việc hiện có, 

chủ động điều chỉnh đơn giá phù hợp, gắn liền quyền lợi với kết quả công việc, nhằm 

khuyến khích người lao động nâng cao năng suất hiệu quả công tác.  

 

III. PHỤ LỤC  

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

BCTC kiểm toán năm 2016. 

 

  



 


